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samen groots, samen doen!

Brandweerkazerne
Op woensdag 10 juli werden burgemeester Evers en zijn gezin thuis
opgehaald door de brandweer met de
nieuwe tankautospuit en andere brandweervoertuigen.
Starthandeling
Samen reden ze naar de Smisserstraat
voor de starthandeling van de bouw
van de nieuwe brandweerkazerne en
het informele afscheid van de volledige
brandweerpost Nederweert.
Straatnaambordje
Met het besturen van de graafmachine
groef de burgemeester een lading zand
weg. De brandweerlieden hadden ook
nog een verrassing voor hem. Hij mocht
het nieuwe straatnaambordje onthullen
van de oefenplaats: Burgemeester Evers
Plein (2006-2019).

Burgemeester Evers tijdens zijn afscheidstoespraak met naast hem echtgenote Thea, zijn steun en toeverlaat in al die jaren. Foto: Nederweert24

Burgemeester Evers, bedankt!
“Fantastisch mooi. De laatste dagen voelden alsof ik in een rollercoaster zat”
Emotie, hartelijke en mooie woorden,
heel veel handen schudden en zelfs een
muzikaal optreden. Het afscheid van
burgemeester Henk Evers op donderdag
11 juli had alle ingrediënten van een
geweldig feest. Hoogtepunten waren
er veel, zoals de toespraak van kleindochter Fauve die opa op een prachtige
manier beschreef. De avond vormde het
sluitstuk van een groot aantal afscheidsactiviteiten. De burgemeester zei daar
zelf over: “Fantastisch mooi. De laatste
dagen voelden alsof ik in een rollercoaster zat”.

steeds tot uitdrukking gebracht bij de uitoefening van zijn ambt waarbij hij vanuit
zijn politieke achtergrond en persoonlijke
visie steeds stond voor een harmonische
politieke cultuur. Waarbij hij bijzondere
aandacht had voor de kwaliteit van het
bestuur waarbij samenwerking tussen
raad, college en ambtelijke organisatie
steeds een centrale rol speelde. Ook
maakte hij zich als burgemeester bijzonder sterk voor brandweer en politie
waarbij de voorbereiding voor de bouw
van een nieuwe brandweerkazerne zijn
volle aandacht had.

De avond begon met een bijzondere
raadsvergadering waarin de burgemeester de erepenning van Nederweert ontving, een eervolle onderscheiding voor al
zijn verdiensten voor onze gemeente.

Als burgemeester heeft hij ook altijd
geijverd voor een krachtig, financieel gezond én zelfstandig Nederweert. Door de
wijze waarop hij zijn ambt als ‘burgervader’ heeft vervuld, stond hij midden in de
Nederweerter gemeenschap en dicht bij
de Nederweertenaren. Hij vond het heel
belangrijk om tussen de mensen in alle
kernen van onze gemeente te staan en
liet zich bij vele activiteiten zien én soms
ook horen”. Na deze mooie woorden
reikte de locoburgemeester de bijbehorende versierselen uit aan de nieuwe
ereburger van Nederweert.

Verbindende karakter
Na de opening door de burgemeester
sprak plaatsvervangend raadsvoorzitter
Charlot Koppen namens de gemeenteraad en benoemde o.a. zijn rol in de
raadsvergaderingen: “Bewonderenswaardig is je sterke vergadertechniek die we
als raad hebben ervaren in jouw rol als
voorzitter. Jouw dossierkennis, besluitvaardigheid en verbindende karakter
hebben bijgedragen aan het nalatenschap waarvoor we je zeer erkentelijk
zijn. En door er een paar te noemen,
benoemen we er nog veel meer niet: een
zelfstandig Nederweert, de restauratie
van de kerktoren, het hotel en natuurlijk
de nieuwe brandweerkazerne”.
Erepenning voor hoge mate van
verdiensten
Locoburgemeester Henk Cuijpers richtte
namens het college het woord tot de burgemeester. Hij sprak zijn waardering uit
over hun samenwerking, ook bij moeilijke
dossiers, en vertelde over de vele bezoeken die ze samen hebben gebracht: “Dan
zei u na afloop: ‘Det waas auch weer
schoeën en gezellig dao’.”
Daarna verraste hij de burgemeester
met de toekenning van de erepenning
met de woorden: “Burgemeester Evers
heeft zich gedurende bijna 13 jaren in
zijn functie als burgemeester, vanuit
bijzondere verbondenheid met en zorg
voor de Nederweerter gemeenschap, in
hoge mate verdienstelijk gemaakt voor
de gemeente Nederweert, de plaats waar
hij aan het Sint Antoniusplein zijn jeugd
heeft doorgebracht.
Deze verbondenheid en zorg heeft hij

Betrokken
Locosecretaris Marlies van Deursen sprak
namens de organisatie: “Als ik u met één
woord zou moeten beschrijven, dan zou
dat het woord ‘betrokken’ zijn. Terwijl
dat in veel organisaties anders gaat, staat
u erop altijd persoonlijk de eed of de
belofte af te nemen bij nieuwe medewerkers. Dat geeft u de kans om met ieder
een persoonlijk gesprek te hebben. Vaak
weet u mensen ook nog wel te plaatsen,
uit welke familie dat ze komen of wat er
speelt in de gemeente waarin ze wonen”.
Voorbeeld van goede samenwerking
Burgemeester Stef Strous van Maasgouw
kwam namens de kring van burgemeesters van Midden-Limburgse gemeenten aan het woord. Volgens Strous is
burgemeester Evers hét voorbeeld van
goede samenwerking. “Henk is MiddenLimburg”.
“Iets meer doen dan je best”
En toen was het de beurt aan de burgemeester zelf die terugkijkt op een
fantastische periode. Zichtbaar geëmotioneerd bedankte hij zijn echtgenote
Thea, zijn gezin en familie, het bestuur
en de organisatie. Hij ging verder terug
in zijn carrière waarbij hij de aanwezigen
herinnerde aan een mooie uitspraak van
zijn moeder: “Zij veranderde het gezegde

‘Meer dan je best kun je niet doen’ in
‘Henk, je moet altijd iets meer doen dan
je best’. Eigenlijk maakte mijn moeder
daarmee het bestuurlijke verschil tussen
op de winkel passen en ambitie glashelder”. Ook benoemde hij gebeurtenissen
uit zijn politieke loopbaan, zijn trots op
de volksvertegenwoordigers en hij eindigde met de woorden: “Het was heel mooi
allemaal, super zelfs, maar het werkelijke
geluk vind je in een klein thuis, met een
boekske in een hoekske, bij je partner,
kinderen en kleinkinderen. Gewoon wat
aanklooien op de Bosserstraat, met de
motor of in een bluesband. Een weekend weg met de camper. Een nieuwe tijd
gaat voor me open. Het gaat u goed, het
gaat Nederweert goed”. De bijzondere
raadsvergadering werd afgesloten met
een daverend applaus.
Fauve en opa
Na het sluiten van de vergadering door
de burgemeester had ook kleindochter
Fauve nog een mooie toespraak. “Als ik
vroeger aan opa vroeg wat hij ging doen,
zei hij altijd: “Ik ga even burgemeesteren.
Dat deed hij soms heel vroeg, soms heel
laat en ook in het weekend. Opa zei me
ook dat ik kansen moet grijpen en op
een rijdende trein moet durven springen.
Eerst wist ik niet wat dat betekende,
maar nu wel”.
Serenade brengen
Er was een lange rij wachtenden bij de
ingang van het gemeentehuis voor de
afscheidsbijeenkomst. Velen kwamen
de burgemeester en zijn echtgenote de
hand schudden. Bij een heerlijke temperatuur kon iedereen ook op het feestelijk
versierde bordes genieten van een hapje
en een drankje en de muziek van The Hot
Buskers. Halverwege de receptie werd de
burgemeester verrast met een serenade
op het Raadhuisplein door Harmonie Sint
Joseph Nederweert, Harmonie Pro Musica
Nederweert-Eind, Harmonie Melodie der
Peel Ospel en Fanfare Concordia Leveroy.
Het was een gezamenlijke felicitatie als
bewijs van een harmonieuze samenwerking tussen de vier muziekverenigingen
en de band die ze door de jaren heen
hebben opgebouwd met deze muziekminnende burgemeester.
We bedanken burgemeester Evers voor
het bijna 13 jaar burgervader zijn van
onze mooie gemeente Nederweert.
En we wensen hem en zijn echtgenote
Thea samen met hun kinderen en kleinkinderen veel geluk en gezondheid toe.
Ut gieët uch good!

Robuuste brandweerpost
Als portefeuillehouder voor de openbare orde en veiligheid heeft burgemeester Evers zich sterk gemaakt voor
een nieuwe brandweerkazerne: “Samen
met de brandweer Nederweert en de
Veiligheidsregio Limburg-Noord richten
we een robuuste brandweerpost op
voor de lange termijn. Het zorgt voor
het langdurig en duurzaam waarborgen
van de veiligheid in Nederweert”.
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Mogelijkheden voor het inzien van de officiële
bekendmakingen.
Website
Op onze website www.nederweert.nl staan
de bekendmakingen onder Bestuur &
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert,
ontvangt u direct de meest recente lokale,
maar ook regionale en landelijke bekendmakingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig.
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen
u wilt ontvangen.
Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet,
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de
computer in de publiekshal van het gemeentehuis. Is dit voor u vanwege een fysieke beperking niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen.
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum,
tel. 0495 - 677111.

Steun voor verbeteren huidige verbinding
De gemeenteraad van Nederweert steunt
het voorstel van het college van B&W
om te komen tot een verbetering van de
huidige verbinding A2-N275-N266 én de
herinrichting van de kanaalzone tussen
Nederweert en Budschop. Daarnaast is
de raad positief om te komen tot een
snelfietsverbinding tussen Nederweert en
Weert. Dat bleek dinsdag 9 juli tijdens de
raadsvergadering in het gemeentehuis.
Het voorstel van het college wordt met
het advies van de gemeenteraad aangeboden aan Provinciale Staten (PS). Eind dit
jaar nemen PS een besluit over het project
N266/N275 Nederweert.
Het verbeteren van de verbinding tussen de A2, N275 en N266 kent een lange
voorgeschiedenis. In de regiovisie MiddenLimburg van december 2008 werd een
randweg voorgesteld ten noordwesten van
Nederweert. Op 4 november 2011 namen
PS een motie aan waarin ze Gedeputeerde
Staten (GS) opriepen een plan uit te werken voor het realiseren van deze randweg.
In 2014 werd voor het project een PlanMER met afwegingsnotitie opgeleverd.
Voorkeursvariant
De (voorkeurs)variant in het Plan-MER
ging uit van een randweg met een aansluiting op de N266 ten zuiden van Brug 14 en
een aansluiting op de N275 ter hoogte van
de bestaande Randweg West. Hierna is een
structuurvisie Randweg Nederweert opgesteld en in procedure gebracht. PS stelden
deze structuurvisie op 29 september 2017
echter niet vast. PS wilde namelijk naast
het Randwegalternatief een tweede
alternatief uitgewerkt hebben, waarna
PS een keuze maakt tussen één van beide
alternatieven.
Nieuw alternatief
Er kwam een nieuw alternatief, op het
bestaande tracé van de N266, na een uitgebreid participatietraject. Het alternatief
is opgesteld en uitgewerkt volgens het
mobiliteitsplan van de Provincie. Dat plan
gaat uit van ‘niet meer asfalt, tenzij’. Volgens een aantal onderzoeken is het verkeer op de huidige wegen nog te verbeteren. Het nieuwe alternatief kent daarvoor
een groot pakket maatregelen voor het
huidige tracé. Het gaat onder meer om het
aanpassen van de aansluitingen A2-N275
en N275-Randweg West.
Veiligheid en doorstroming
Het verbeteren van de veiligheid van
fietsers is een belangrijk punt. Daarvoor
moeten de aanleg van ongelijkvloerse

fiets- en voetgangersoversteken over de
N275 ter hoogte van Rijksweg Zuid en
de Nikkelstraat en het opheffen van het
gelijkvloerse kruispunt voor fietsers en
voetgangers oversteken bij de Lindenstraat en Randweg West zorgen. Andre
maatregelen zijn een rotonde met parallelwegen in de Randweg West ten westen van De Bengele, de aanpassing van
de stoplichtafstelling bij de aansluiting
N275 en N266 en het verruimen van de
rotonde bij Nederweert-Eind. Dit moet
de doorstroming bevorderen.
Toekomstgericht
Tijdens de drukbezochte raadsvergadering keken de fracties terug op de
afgelopen jaren van het project en de
verschillende ontwikkelingen. Er waren
drie insprekers die hun mening gaven
over het verbeteren van de verbindingen rond Nederweert. De afgelopen
jaren was de mogelijke komst van een
randweg een veelbesproken onderwerp.
Ook nu liepen de meningen uiteen. Er
werd enkele keren geschorst. Uiteindelijk
stemde een meerderheid van de raad
voor het voorstel van het college.
Alternatief goede oplossing voor
knelpunten
Volgens wethouder Cuijpers biedt het
gekozen alternatief een goede oplossing
voor de verkeerskundige en mobiliteitsknelpunten. Zowel de verkeersdoorstroming als de verkeersveiligheid worden
verbeterd. Er is ook sprake van een
robuuste toekomstgerichte regionale verbinding (N266 én N275). Door aanleg van
de rotonde bij de Schoolstraat, wordt de
snelheid van het verkeer op de provinciale weg verminderd. Ook kan de nog aan
te leggen fiets- en voetgangersbrug over
de Zuid-Willemsvaart op deze rotonde
worden aangesloten. De barrière tussen
Nederweert en Budschop wordt hierdoor
enigszins verminderd. Het nieuwe alternatief kan worden uitgevoerd binnen het
vastgestelde budget. Bij een randweg
zouden er fors extra middelen door PS
en de gemeente beschikbaar moeten
worden gesteld.
Hoe nu verder?
Het advies van de gemeenteraad wordt
op korte termijn aangeboden aan PS.
Het provinciebestuur neemt hierna een
besluit en legt dit voor aan PS, waarschijnlijk aan het einde van dit jaar. Na
het besluit van PS kan een begin worden
gemaakt met de verdere uitwerking van
het gekozen alternatief.

